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Є РІЗНЕ БАЧЕННЯ, ЯК ДОСЯГТИ МЕТИ.
АЛЕ МЕТА В УКРАЇНЦІВ ОДНА

– Пане Антоніу, Ви працюєте в Україні з осені минулого року. 
Якими були Ваші перші враження від нашої країни, українців? 

– Мені відразу припав до душі клімат України, бо я віддаю перевагу 

холодній погоді та обожнюю сніг, якого в нашій країні майже не буває. 

Щодо подальших вражень, то мене з самого початку та й досі не 

полишає відчуття, що я перебуваю в Португалії. Це тому, що українці 

та португальці багато в чому схожі. Люди в Україні дуже доброзичли-

ві, люб’язні, готові прийти на допомогу, трудолюбиві, прості, сміливі. 

Найбільша відмінність, як на мене, у тому, що українці краще справ-

ляються з труднощами життя, проявляють стоїцизм і рішучість. Нато-

мість португальці часом скаржаться на долю без особливих причин.

– Як керівник проекту Ви багато спілкуєтеся з представниками 
державних органів влади, роботодавців, профспілок, інших органі-
зацій. На Ваш погляд, наскільки рішуче вони налаштовані на зміни 
у сфері БГП?

– Думаю, загалом в Україні досягнуто істотного консенсусу в пи-

танні реформування. Усі партнери, з якими ми співпрацюємо, пого-

джуються з тим, що потрібно поліпшувати умови праці та, як наслі-

док, – життя людей. Вважаю, саме бажання змінювати країну на-

дихнуло українців на наближення до ЄС і втілення його стандартів. 

Я бачу набагато більше речей, які вас об’єднують, аніж тих, що роз-

діляють. Усі ставлять перед собою єдину мету. Але через те, що кожна 

сторона представляє певні групи людей, є різне бачення, в який спосіб 

її досягти. Важливо, щоб кожна зі сторін була добре поінформована, ро-

зуміла вимоги міжнародних та європейських трудових норм і сучасних 

практик, почула та зрозуміла аргументи іншої. А також чітко з’ясувала 

для себе ті переваги та вигоди, які може принести наближення до стан-

дартів ЄС у контексті БГП. 

– На Ваш погляд, які головні виклики в Україні у галузі БГП?
– Одна з найгостріших проблем – застарілий підхід до забезпе-

чення здорових і безпечних умов праці. Основну увагу нині зосе-

реджено на тому, щоб захистити працівника від впливу небезпечних 

та шкідливих чинників і виникнення ризиків на робочому місці. Тобто 

визнається, що ризики є, і застосовуються методи й засоби захисту 

працівників. Зокрема, у вигляді пільг, зменшення тривалості робочо-

го часу, дочасного виходу на пенсію, забезпечення засобами індиві-

дуального захисту (далі – ЗІЗ). 

Антоніу Жозе Робалу душ Сантуш: 
«ВІДЧУТТЯ ТАКЕ, 
НІБИ Я В ПОРТУГАЛІЇ!»

Керівник проекту ЄС-МОП 
«Зміцнення адміністрації праці 
з метою покращення умов праці 
і подолання незадекларованої 
праці» Антоніу Жозе Робалу 
душ Сантуш розповів журналу 
про європейські підходи до 
регулювання сфери безпеки 
та гігієни праці (далі – БГП) 
в Україні та про «домашнє 
завдання» у галузі БГП
для нашої країни.

Гість журналу
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Фактично діє реактивна, коригу-
юча система подолання наслідків. 
Натомість потрібно визначати причини 

ризиків, небезпек і усувати їх, тобто 

застосовувати превентивний і проак-

тивний підхід, упроваджувати програми 

запобігання професійним ризикам. 

Серйозною проблемою є відсут-
ність єдиного комплексного законо-
давчого та практичного підходу до 
БГП. Навіть усередині структури дер-

жавного нагляду відділи охорони праці 

та гігієни праці відокремлені. Ці питан-

ня регулюються різними документами, 

їх вирішують різні категорії інспекторів. 

Але ж підхід до БГП має бути комплекс-

ним, цілісним і системним.

Недоліком є обмежена сфера за-
стосування українського законодав-
ства в галузі БГП, яка не охоплює всіх 

працівників, роботодавців, усі аспекти 

безпеки праці та здоров’я. Наприклад, 

вимоги щодо проведення медогляду стосуються лише певних 

категорій працівників, зокрема тих, які  зайняті на важких ро-

ботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці 

або таких,  де є потреба у професійному доборі, працівників 

віком до 21 року. Такий вибірковий підхід є неправильним, 

адже всі роботодавці повинні забезпечувати медогляд для всіх 

працівників. 

Хибною є практика, коли законодавство з охорони 
праці поширюється тільки на тих, хто уклав трудовий до-
говір, тобто вони є працівниками де-юре. Водночас люди, 

які є працівниками де-факто, але працюють за цивільно-пра-

вовими договорами, законодавчо не захищені. 

Прогалиною в українському законодавстві є можливість 
перекладати обов’язок роботодавця із забезпечення 
працівникові здорових та безпечних умов праці на ін-
ших осіб або іншу сторону, скажімо, підприємство-під-
рядника. Остаточну відповідальність має нести роботода-

вець. Цей стандарт прописаний у рамковій Директиві Ради  

89/391/ЄЕС про впровадження заходів для заохочення вдо-

сконалень у сфері безпеки і охорони здоров’я працівників під 

час  роботи. Його Україна має імплементувати згідно з Уго-

дою про асоціацію з ЄС. 

Гальмує діяльність наглядових органів відсутність в інспек-

торів праці тих прав і повноважень, які передбачені в конвен-

ціях МОП № 81 і № 129 про інспекцію праці, ратифікованих 

Україною. Йдеться, зокрема, про неможливість відвідувань ін-

спекторами підприємств у будь-який час доби. Вони не можуть 

визначати періодичність і обсяг таких відвідувань залежно від 

наявних порушень, не мають права зупиняти роботу в разі за-

грози здоров’ю та життю працівників, накладати санкції тощо. 

Діяльність інспекторів не поширюється на незареєстрова-

них як юридичні особи суб’єктів підприємництва. Така відсут-

ність засобів впливу з боку держави демотивує роботодавців.

ХОЧЕТЕ ВИРІШИТИ ПРОБЛЕМУ – 
СТВОРІТЬ ДЛЯ ЦЬОГО ІНСТРУМЕНТИ

– Триває гармонізація законодавчої бази України в галузі 
БГП з європейськими та міжнародними стандартами. Як Ви 
вважаєте, чи зміниться ситуація на краще?

– Разом із гармонізацією потрібно створити механізми, які 

забезпечать на практиці дотримання вимог законодавства. 

Якщо Україна справді прагне поліпшити умови праці, стандар-

ти життя, вона це зробить. 

– Досвід яких країн, з погляду найкращих практик і ви-
рішення питань у галузі БГП, міг би стати корисним для 
України? 

– Законодавство ЄС у галузі БГП є застосовним щодо 

всіх держав – членів ЄС. Їхні національні законодавства дуже 

подібні. Відмінності полягають у тому, в який спосіб держави 

досягають поставлених цілей і дотримуються загальних поло-

жень директив ЄС. 

Іншими словами, загальні зобов’язання є однаковими для 

всіх держав – членів ЄС. Проте положення  національного 

Безпека праці

Антоніу Ж. Р. Сантуш – громадянин Португалії. Народився 1967 р. поблизу 

Лісабону (Португалія). Одружений, має трьох синів і дочку. Фанат футболу, 

уболівальник команд своєї країни. 

До призначення Менеджером проекту п’ять років працював Заступником 

генерального інспектора Інспекції умов праці Португалії (ACT), а до цього  –  

інспектором праці. Має великий досвід роботи в різних сферах: комерційній, 

фінансовій, адміністративній, управлінського контролю. Обіймав керівні посади 

в  декількох національних і міжнародних компаніях, зокрема Adecco, Avis Fleet 

Services (General Electric group), Betecna (Readymix plc and Lafarge Copée groups), 

Compta group and Lusocede. 

Читав лекції у вищих навчальних закладах, розробив програму інтенсивної 

підготовки та консультування для різних сфер управління, зокрема в галузі фінансів 

і стратегічного планування. Автор низки підручників з питань управління та умов праці. 

Кандидат економічних наук і бізнесу (спеціалізація в галузі управління) 

економічного факультету Алгарвського університету. 

Має ступінь магістра управління за спеціальністю «Стратегія та планування» 

Інституту економіки та управління (ISEG) Лісабонського університету, ступінь МВА, 

ступінь у галузі бізнес-адміністрування (спеціалізація в галузі фінансів) Інституту 

економіки та управління (ISEG) Лісабонського університету, ступінь магістра в галузі 

безпеки та гігієни праці Інституту освіти і науки (ISEC). 

Під час тренінгу з БГП
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 законодавства країн можуть відрізнятися залежно від того, 

як вони були адаптовані до національної специфіки та умов. 

Це означає, що найкращі практики, так само, як і невдалі, 

можна знайти скрізь. 

Вважаю, Україні варто шукати найкращі практики в краї-

нах, з якими вона має найбільше спільного з погляду культур-

них, соціально-економічних або торговельних умов та аспек-

тів. Тоді й рішення можуть бути в чомусь схожими.

– На яких питаннях Ви рекомендуєте зосередити увагу 
керівникам підприємств і фахівцям з питань охорони праці 
в Україні?

– Пріоритетними є такі завдання:
а) встановлення непередаваної відповідальності робото-

давців за забезпечення безпеки та охорони здоров’я праців-
ників в усіх аспектах, пов’язаних з роботою.

б) визначення обов’язків робото-
давців щодо дотримання вимог БГП 
(зокрема, уникнення ризиків, прове-
дення оцінки ризиків, яких немож-
ливо уникнути, надання інформації, 
консультацій, забезпечення навчан-
ня, медичного нагляду, ЗІЗ). Це по-
винно стосуватися всіх працівників, 
а не лише «зайнятих на роботах із 
шкідливими чи небезпечними умо-
вами праці або пов’язаних із забруд-
ненням шкідливими речовинами або 
складними погодними умовами», 
або лише тих, «з якими укладено 
трудовий договір відповідно до ви-
мог законодавства».

в) визначення обов’язків робото-
давців щодо вжиття заходів для забез-
печення безпеки та охорони здоров’я 
працівників, з-поміж іншого запобі-
гання та оцінки професійних ризиків, 
консультацій та участі працівників, ме-
дичного нагляду, надання інформації, 
навчання, забезпечення необхідної 
організації та засобів, із суворим до-
триманням послідовних та ієрархічних 
загальних принципів запобігання.

г) визначення встановленого за-
коном обов’язку роботодавців щодо 
забезпечення медичного нагляду та 
огляду всіх працівників, а не лише 
«окремих категорій працівників» 
або «працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із 
шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де 
є потреба у професійному доборі, або працівників віком до 
21 року».

д) удосконалення чинного законодавства стосовно органі-
зації, забезпечення та функціонування служб БГП роботодав-
ців. Зокрема, стосовно:

• визначення встановленого законом обов’язку роботодавців 
щодо забезпечення організації, функціонування не лише 
служб безпеки праці, але й  інтегрованих служб гігієни праці;

• розширення переліку послуг, які відповідно до чинного 
законодавства надаються службами охорони праці;

• визначення вимог щодо забезпечення належного функ-
ціонування таких служб (мінімальної кількості фахівців 
з питань безпеки і гігієни праці, необхідної кваліфікації) 
з урахуванням кількості працівників організації, під-
приємства чи установи, їх розподілу та ризиків, на які 
вони наражаються або можуть наражатися;

• визначення вимог щодо кваліфікації, підготовки та сер-
тифікації працівників або найманих осіб чи організацій, 
які надають такі послуги, а також їхнього забезпечення 
тощо;

• визначення законодавчих умов, вимог (технічний пер-
сонал, обладнання, досвід тощо) і процедур ліцензування 
(або анулювання ліцензій) діяльності найманих поста-

чальників послуг з безпеки та гігієни 
праці, моніторингу та контролю якості 
їхньої діяльності;

• визначення законодавчих умов, 
вимог (технічний персонал, обладнан-
ня, досвід тощо) і процедур підготовки 
та сертифікації (або анулювання 
сертифікатів) діяльності технічних 
фахівців з безпеки та гігієни праці;

• визначення положення зако-
нодавства стосовно того, що вико-
ристання послуг найманих служб 
безпеки та гігієни праці не звільняє 
роботодавців від непередаваної від-
повідальності за забезпечення безпе-
ки та охорони здоров’я працівників. 

На рівні законодавства потрібно 

передбачити, що використання ЗІЗ 

слід розглядати як останній засіб за-

хисту здоров’я та безпеки працівників. 

До прийняття рішення про використан-

ня ЗІЗ роботодавці мають вжити всіх 

можливих альтернативних запобіжних 

і захисних заходів. 

Крім того, до умов праці слід при-

стосовувати машину, обладнання, а не 

людину адаптувати до машини. Вико-

ристання та вибір належних ЗІЗ мають 

ґрунтуватися на результатах оцінки 

ризиків.

– Що Ви думаєте про таке болюче для України явище, як 
корупція?

– Я можу оцінювати це явище лише з погляду інспекції 

праці. Так-от, воно є і в Україні, і в Португалії, де, можливо, 

менш виражене. Звісно, з корупційними проявами потрібно 

боротись усіма доступними законними способами, зокрема 

на рівні свідомості. 

Слід передбачити належні повноваження для фахівців 

з подолання корупції та застосовувати суворе покарання. 

Корупція починається знизу і має багато форм. Якщо ви 

Гість журналу

"ЗАВДАННЯ ІНСПЕКЦІЇ 
ПРАЦІ – УСІХ РОЗВОРУШИТИ, 
НАДИХНУТИ, МОБІЛІЗУВАТИ 
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 працюєте в тіні, не сплачуєте податки, – це теж корупція. 

Необхідно проводити потужні інформаційно-роз’яснювальні 

заходи, доводити, що корупція невигідна, змінювати культу-

ру людей. І починати потрібно зі школи. 

ВІДЗНАЧЕННЯ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
ЗАВЕРШУЄТЬСЯ В ПАРЛАМЕНТІ

– Цьогоріч особливої актуальності набуло питання екс-
плуатації дитячої праці. Як із цією проблемою впоралася 
Португалія? 

– У Португалії питання праці неповнолітніх почали розв’я-

зувати років тридцять тому. Тоді чимало дітей виконували 

роботу з пошиття взуття та одягу в домашніх умовах, і таку 

працю було складно виявити. Але інспектори праці мають пов-

новаження відвідувати домашні помешкання й перевіряти, чи 

немає там робочих місць. Завдяки цьому, а також інтенсивній 

інформаційно-роз’яснювальній роботі, інспекційним заходам, 

жорсткій кримінальній відповідальності за експлуатацію дитя-

чої праці з проблемою вдалося впоратися. 

Дитяча праця в Португалії не заборонена, од-

нак правовий режим праці дітей чітко окреслений. 

Дозволена праця дітей, яким виповнилося 16 років, 

які отримали дозвіл на це батьків і за умови, що ро-

бота не перешкоджатиме навчанню. Роботодавець 

мусить попередньо повідомити інспектора праці 

про оформлення неповнолітнього на роботу. 

Дитина перед початком роботи зобов’язана 

пройти медогляд. Заборонено використовувати 

працю дітей віком 16–18 років для виконання важ-

ких робіт, понаднормово, у нічний час, у шкідливих 

та небезпечних для здоров’я умовах. Їхня робота 

має бути під держнаглядом. 

Незначні порушення фіксуються не частіше ніж 

раз на рік. Наприклад, роботодавець не поінформу-

вав інспектора праці, що дитина працюватиме під 

час шкільних канікул або було допущено помилки в 

оформленні документів на підтвердження її праці. 

Досить ефективною є діяльність національної ко-

місії із захисту прав неповнолітніх, яка співпрацює з навчаль-

ними закладами та місцевими органами влади. Завдання ін-

спекції праці – усіх розворушити, надихнути, мобілізувати на 

здійснення заходів протягом року на всіх рівнях.

– А як у Португалії відзначають Всесвітній день охорони 
праці?

– На початку кожного року Генеральний інспектор Інспек-

ції умов праці Португалії створює робочу групу, свого роду 

орг комітет, куди залучають представників профспілок, бізне-

су, громадськості, інших організацій. Регіональні інспекції на-

дають свої ідеї та пропозиції. Потому орггрупа їх систематизує 

й розробляє національний план і програму дій для інспекції та 

соціальних партнерів. 

З цими документами можна ознайомитись на інтер-

нет-сайті. У них передбачено такі різноманітні заходи, як 

започаткування кампанії з відзначення Всесвітнього дня 

охорони праці, тематичні фотовиставки, публікації в ЗМІ, 

 виступи на радіо й телебаченні, розміщення інформації на 

сайті, проведення інформаційно-роз’яснювальних акцій, 

 семінарів, конференцій. Також виготовляють логотип компа-

нії, буклети, постери тощо. 

 Завдання інспекції праці як драйвера заходів – усіх роз-

ворушити, надихнути, мобілізувати на їх здійснення протягом 

року на всіх рівнях: національному, регіональному, на під-

приємствах, у навчальних закладах. До слова, через те, що 

теми БГП у країні не введені до навчальних програм, спеціа-

лісти регіональних управлінь регулярно відвідують навчальні 

 заклади з лекціями. Відзначення Всесвітнього дня охорони 

праці триває впродовж усього квітня й зазвичай завершується 

в парламенті підбиттям підсумків і звітуванням про результа-

ти роботи інспекції праці. 

– Яких конкретних результатів у межах проекту ви праг-
нете досягти?

– Сподіваємося, що в результаті реалізації проекту націо-

нальне законодавство, процедури та політики в галузі БГП 

буде приведено у відповідність до законодавства ЄС і конвен-

цій МОП. Що навчання для інспекторів, передача досвіду щодо 

пошуку найефективніших шляхів подолання незадекларованої 

праці, розроблені нами рекомендації допоможуть Міністерству 

соціальної політики й Держпраці поліпшити умови праці та ско-

ротити масштаби цього явища. 

– Хто і як оцінюватиме результати проекту?
– Є негайні результати, аналіз ситуації, рекомендації, пуб-

лікації, тренінги, які можна побачити відразу. Є рівень, на яко-

му оцінюється, як скористались проектом національні партне-

ри, що з напрацьованого вони втілили в життя під час його 

реа лізації. У цьому випадку, очевидно, слід оцінювати політич-

ну волю й бажання щось змінювати. 

І, нарешті, є довгострокові результати, які можна буде по-

бачити та відчути через роки. Адже навіть зміна законодавчої 

бази – це тривалий процес, що вже казати про зміну свідомості. 

Отже, потрібно набратися терпіння і працювати на результат.

Інтерв’ю провели Дмитро Матвійчук та Олександр Фандєєв
Фото О. Фандєєва та з інтернету

Безпека праці

На одному з підприємств Португалії
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